NUMMER 14, 25 MAART 2022

Beste ouders/verzorgers,
Een aantal weken terug heeft u samen met uw kind het ontwikkelgesprek met de leerkracht gehad. Ik hoop
dat u tevreden bent over dit gesprek en dat de ontwikkeling van uw kind naar verwachting verloopt.
Naar aanleiding van deze ontwikkelgesprekken zijn er ouders die hebben aangegeven het één op één
gesprek met de leerkracht te missen. Omdat in het ontwikkelgesprek meer met het kind wordt gesproken
dan over het kind, komen wellicht niet die onderwerpen aan bod waar ouders vragen of zorgen over
hebben. We hebben dit in het team en met de ouders van de MR en schoolcommissie besproken en de
meningen hierover zijn verschillend.
Voor ons als school is het echter erg belangrijk dat u uw vragen of zorgen kenbaar kunt maken en hier niet
mee rond blijft lopen. In het kennismakingsgesprek met nieuwe ouders benoem ik dit ook:
“Heeft u vragen of zorgen bespreek dit met de leerkracht. U kunt een afspraak maken voor een gesprek of
telefonisch contact opnemen. Mocht u het gevoel hebben dat uw vraag of zorg niet voldoende wordt
beantwoord of weggenomen, neem dan contact op met de directeur”.
Wanneer de leerkracht zorgen heeft over de ontwikkeling of gedrag van uw kind dan zal zij/hij altijd contact
opnemen met de ouders en niet wachten tot het ontwikkelgesprek.
Daarnaast willen we bekijken of we in het nieuwe schooljaar nog momenten kunnen inroosteren waarop u
op eigen initiatief een gesprek met de leerkracht kunt aanvragen.
Nu de school weer ‘open’ is en ouders weer de school in mogen is de drempel naar ik hoop lager en is het
voor ouders ook makkelijker om even langs te komen om over uw kind te praten of een afspraak te maken.
Maak hier gebruik van!

Ouderenquête
Twee jaar geleden vlak voor de coronapandemie begon hebben we een
ouderenquête uitgezet over hoe ouders het onderwijs en de veiligheid op school
ervaren.
We zijn nu twee jaar verder en willen wederom graag weten hoe tevreden u bent
met SWS De Leister Igge. We willen u daarom vragen om een korte vragenlijst in te vullen. Door op
onderstaande link te klikken start de vragenlijst. Uw antwoorden blijven anoniem. De ouderenquête kan
ingevuld worden t/m 10 april.
Link ouderenquête

Nieuw MR-lid gevraagd
Volgend schooljaar is er één MR ouderlid aftredend. Lijkt het u leuk om samen
met andere ouders en leerkrachten mee te praten, denken en beslissen over
belangrijke zaken rond onderwijs, veiligheid en organisatie van de school neem

dan contact op met één van de zittende ouders of directie en meldt u aan!
Bij aanmelding van meerdere ouders wordt er een verkiezing uitgeschreven.

Mededeling van de GGD
De oorlog in Oekraïne beschouwen wij als een schokkende gebeurtenis. We hadden met elkaar niet kunnen
bedenken dat er zo dichtbij in Europa een oorlog uit zou breken. Op onze site delen we tips aan ouders hoe
zij hier met kinderen die hier angstig van worden, mee om kunnen gaan.
Meer informatie is te vinden op de website van opvoeden.nl.

Trefwoord
NIEUW LEVEN (week 13 t/m 15)
Inhoud: Over het zien dat iets nieuws begint; over de ervaring dat het leven zelf vernieuwd kan worden.

Uitdelen zelftesten groep 6 t/m 8
Tot nu toe kregen de leerlingen van de groepen 6 tot en met 8 wekelijks 2 zelftesten mee naar huis om
preventief te testen. De overheid heeft dit advies aangepast: voortaan hoeft er alleen getest te worden in
geval er corona gerelateerde klachten zijn.
De leerlingen van deze groepen hebben deze week nog testen meegekregen. Met ingang van volgende week
krijgt een leerling alleen nog testen mee als zij de testen gebruikt hebben en de testen op zijn. Stuurt u in dat
geval een Parro naar de leerkracht.

SCHOOLKALENDER: 4 april!!!!
Op de schoolkalender staat maandag 4 april met een blauw vakje ingekleurd. Dit betekent normaal
gesproken een vrije dag, maar het is dit keer onjuist. 4 april is een normale lesdag!

Naschoolse Sportactiviteit op 4 april (14.30-15.30 uur)
Maandag 4 april zijn er weer medewerkers van het Sportbedrijf die een leuke sportactiviteit organiseren
voor alle leerlingen die hier aan mee willen doen. Locatie: Sportpark Douwekamp.

Internetgebruik (Omegle)
Wij vragen uw aandacht voor het volgende. Kinderen schijnen via verschillende
kanalen op internet terecht te komen bij de chatwebsite Omegle. Via een pop-up
in een spelletje, via Tiktok of YouTube, etc.
Omegle is een chatruimte met onbekenden. Je hoeft geen account aan te maken.
Op deze chatpagina zitten ook mensen met verkeerde bedoelingen. Dit kan
verstrekkende gevolgen hebben. Te denken valt aan afspraakjes maken of jezelf
helemaal laten zien via video chat.
Afdeling Zedenzaken Noord-Nederland heeft zijn handen vol aan Omegle! Wij vragen u als ouders alert te
zijn op wat uw kind doet op internet. Praten met uw kind over internetgebruik is erg belangrijk. Ook het
controleren van de geschiedenis van internetgebruik kan u veel inzicht geven.
Hieronder een nieuwsbericht van november.
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5267233/gevaar-chatdienst-omegle-basisschoolkinderen-door-tiktok-filmpjes

Opbrengst statiegeldflessen
De statiegeldactie die de scholen van Trijewiis spontaan startten heeft heel wat opgebracht, ook in Opeinde.
Meester Kars heeft uiteindelijk € 360,00 aan statiegeld gekregen na het inleveren van alle flessen. De
diaconie van de hervormde gemeente heeft dit bedrag verdubbeld. Verder hebben kinderen van gastouder
Femke de Vries armbandjes gemaakt voor Oekraïne. Hiervan zijn wel 100 verkocht! De opbrengst is € 301,65
zoals u op de foto ziet. Ook dit bedrag gaat naar giro 555. Zo waren er nog enkele acties van leerlingen.
Al met al is het eindresultaat van de leerlingen van De Leister Igge op € 1.065,65 gekomen. Tenslotte zijn er
ook nog giften in de digitale collectebus Trijewiis gekomen.
Alle bedragen komen ten goede van giro 555.

Met vriendelijke groet,
Henk de Vries,
directeur SWS De Leister Igge

